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 شيكارة أسمنت 3\2

 لتر ماء 17

 ملحوظة هامة
يتم معرفة مدى ملئ البراويطة عن طريق معايرتها فى بداية 

المشروع بتحديد عدد مرات ملئ البراويطة و حجم ملئها ب 

 من الزلط  3م 08.0

 



 











 

 

 



 أعمال تنفيذ الهيكل الخرسانى

 بعد االنتهاء من مرحلة الحفر

 الخنزيرة

تحديد المحاور هو نقلها من المخطط الهندسي إلى األرض الطبيعية 

والمحاور هي خطوط طولية وعرضية تحدد أماكن القواعد واألعمدة 

للمبنى ويتم تحديد المحاور عن طريق تركيب ألواح خشبية محمولة 

مساحة البناء للمبنى وتسمى هذه األخشاب  على قوائم حول

بالخنزيرة ويثبت بها خيوط طولية وعرضية تمثل المسافات 

الموضوعة بالمخططات وبعد االنتهاء من عملية تحديد المحاور 

يحب التأكد من أن نقل المحاور إلى األرض قد تم بصورة دقيقة ويتم 

اسات التأكد من صحة المسافات بين المحاور من خالل القي

باالتجاهين بعدة طرق إما بقياس المسافة بين محورين أو بقياس 

  المسافة الكلية بين ثالثة محاور أو أكثر في اتجاه معين

 



 

 الخرسانة العادية

بعد االنتهاء من األعمال الترابية وتسوية أرضية المنطقة المحفورة 

 وبعد التأكد من المنسوب المطلوب وعدم وجود تربة مخلخله يتم

البدء في صب الخرسانة العادية على أرضية المنطقة المحفورة 

والخرسانة العادية هي الخرسانة التي يتم فرشها أسفل القواعد 

المسلحة للمبنى وال يستخدم فيها الحديد وتكون بسمك كما هو 

مذكور في المخططات الهندسية ويستخدم فيها األسمنت المقاوم 

 052لخرسانة المستخدم فيها لألمالح وغالبا ما يكون عيار ا

أو حسب التصميم اإلنشائي 3كجم/م  



 

 

يتم الصب بشكل أن وهناك طريقتان في صب الخرسانة العادية إما 

منفصل تحت القواعد أو أن يتم صب الخرسانة على أرضية المنطقة 

المحفورة وتسمى هذه الطريقة باللبشه وتعالج الخرسانة العادية 

م لضمان أفضل تصلب ويجب الحرص على برشها بالماء لعدة أيا

 نظافتها أثناء استكمال األعمال

 



 

الخرسانة المسلحة للقواعد   

خشبية يتم تحديد حجمها بناء على التصميم  شداتيتم صبها في 

اإلنشائي ويستخدم فيها الحديد وهي تعتبر أساسات األعمدة الحاملة 

إلي التربة التي للمبنى حيث تنقل أحمال وأوزان واجهادات المبنى 

ترتكز عليها ويكون عيار الخرسانة المستخدم في أعمال الخرسانة 

أو حسب التصميم اإلنشائي 3كجم/م 352المسلحة للقواعد   



 

الخشبية ومدى قوة  الشداتويجب التدقيق على مقاسات ووضعية 

على أن يكون  تدعيمها وحديد التسليح المستخدم فيها مع الحرص

فى اليوم التالى الخشبية  الشداتويتم فك سم  5الغطاء الخرسانى 

على أن يتم رشها بالماء بشكل يومي لفترة أسبوع على األقل للصب  



 

  رقاب األعمدة 

بعد االنتهاء من صب الخرسانة المسلحة للقواعد يتم صب رقاب 

والقواعد المسلحة ويتم  الميداألعمدة وهي األعمدة الرابطة بين 

خشبية على شكل صناديق ويجب  شداتالصب عن طريق تركيب 

الحرص على االستقامة الرأسية لألعمدة ووضع بسكوت وهو عبارة 

عن قطع بالستيكية توضع بين الصندوق وحديد التسليح للمحافظة 

على الغطاء الخرساني لحديد التسليح باألعمدة والحوائط ويجب 

سليح من ثالثة جهات فقط للتأكد من حديد الت يةالخشب الشدةوضع 

 للشدةووصالت الربط والنظافة قبل الصب ويتم وضع الجانب الرابع 

حتى منسوب الصب لتوقف الصب عند الوصول إلى أعلى العمود 



باإلضافة إلى استخدام زوايا بالستيكية على جوانب األعمدة على 

شكل هرمي للمحافظة على عدم كسر جوانب األعمدة ويكون عيار 

3كجم/م 022-352ال رقاب األعمدة الخرسانة المستخدم في أعم   

 

 

وبعد االنتهاء من األعمال الخشبية وأعمال التسليح وصب الخرسانة 

يتم فك األخشاب عن األعمدة والحوائط المسلحة ويراعى أال تنزع 

مع رش األعمدة  اال فى اليوم التالى للصبالخشبية  الشدات

 والحوائط المسلحة بالماء لمدة أسبوع 



 

 

  القواعد الخرسانية ورقاب األعمدةعزل  

بعد االنتهاء من صب رقاب األعمدة يتم تنظيف القواعد الخرسانية 

ورقاب األعمدة من األتربة تمهيدا لدهانها بوجهين من البيتومين 

الجوفية والرطوبة مع  ةاياألسود العازل وذلك لحمايتها من الم

الخرسانات سمنت المقاوم لألمالح في جميعمراعاة استعمال األ  

 



 

الردم   

بعد االنتهاء من طالء المادة العازلة يجب أن يكون الردم على طبقات 

سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد  05كل طبقة عن  كزيد سميال 

للوصول إلى أقصى كثافة ويجب أن يكون الردم بأتربة نظيفة من 

خفيفة ناتج الحفر أو موردة من الخارج ويتم الردم باستخدام معدات 

 صغيرة الحجم حرصا على عدم تضرر األعمدة والقواعد أثناء الردم

 



 

 الميد ) السمالت (

المسلحة  الميدهي صب الخرسانة العادية أسفل  الميدأول خطوة في 

و تستخدم الخرسانة العادية للنظافة وتكون أسفل القواعد المسلحة 

للمبنى وال يستخدم فيها الحديد ويجب استخدام اسمنت مقاوم 

  لألمالح



 

وبعد ذلك يتم االنتهاء من األعمال الخشبية وأعمال التسليح تمهيدا 

الخشبية بعد  الشداتوبعد ذلك يتم صب الخرسانة في  الميدلصب 

رشها بالماء وبعد التأكد من االنتهاء من التمديدات الكهربية 

والتمديدات الصحية إن وجدت والحرص على التأكد من مقاسات 

وحديد التسليح المستخدم بها والتدعيم السليم قبل  الميدوعمق 

سمنت مقاوم لألمالح وبعد االنتهاء من أالصب ويجب استخدام 

 الشداتأسبوع ويتم رفع ة الصب يتم رش الخرسانة بالماء لمد

بوجهين من البيتومين األسود العازل وذلك  الميدالخشبية لدهن 

الجوفية والرطوبة ةايلحمايتها من الم  



 

الخرسانية األرضيات  

وأول خطوة يقصد باألرضيات هي البالطات المالمسة للتربة مباشرة 

كل  كسم  زيدي في تنفيذ األرضيات هي الردم على طبقات بحيث ال

مع رش كل طبقة من هذه الطبقات  ( سم 32 – 02)  منها عن

بالمياه ودمكها للوصول إلى أقصى كثافة ويتم فرش الفرشة 

المسمارية ويثبت فوقها حديد التسليح الخفيف ويجري الصب بشرط 

سم 02هذه األرضيات عن  كقل سميأال   



 

 األعمدة

يتم صب األعمدة بعد االنتهاء من صب األرضية حيث يتم توصيل 

خشبية علي شكل  شداتويتم تركيب  بحديد األعمدة شاير األعمدةأ

صناديق ورشها بالماء تمهيدا للصب ويجب الحرص على االستقامة 

سية لألعمدة ووضع بسكوت وهو عبارة عن قطع بالستيكية أالر

لمنع حدوث التعشيش أي توضع بين الصندوق وحديد التسليح 

وجود فراغات بين الصبة الخرسانية وحديد التسليح ويجب وضع 

جهات فقط للتأكد من حديد التسليح  من ثالثة يةالخشب الشدة

 للشدةووصالت الربط والنظافة قبل الصب ويتم وضع الجانب الرابع 



حتى منسوب الصب لتوقف الصب عند الوصول إلى أعلى العامود 

أو  3كجم/م 022المستخدم في األعمدة  الخرسانةويكون عيار 

  حسب التصميم اإلنشائي

 
 

بعد االنتهاء من األعمال الخشبية وأعمال التسليح وصب الخرسانة 

الخشبية عن  الشداتيتم فك األخشاب عن األعمدة ويراعى أال تنزع 

مع رش األعمدة بالماء لمدة  اال فى اليوم التالى للصباألعمدة 

 أسبوع



 

ألسقفا  

بعد االنتهاء من فك األعمدة ومعالجتها بالرش بالماء يتم البدء في 

لألسقف طبقا لنوعية السقف  المعدنيةعمل الشدة الخشبية أو 

الخ( وبعد  - فالت سالب –أسقف هوردي  –وبالطات  اتكمر)

االنتهاء من عمل الشدة الخشبية لألسقف يتم البدء في األعمال 

قف وأعمال التمديدات األولية الكهربية واألس للكمراتالحديدية 

والصحية وفتحات التكييف المطلوبة ويتم وضع كراسي بالستيكية 

سم 0.5تحت الحديد للحصول على غطاء خرساني ال يقل عن   



 

يتم البدء في أعمال الصب للخرسانة الجاهزة طبقا لنوعية الخرسانة 

و المطلوبة من حيث قوة الخرسانة بعد التأكد من حديد التسليح 

ونظافة السقف وغالبا ما يكون عيار الخرسانة  يةالخشب الشدة

أو حسب التصميم اإلنشائي  3كجم/م 352المستخدم في األسقف 

حيطة بالسقف ثم يتم صب السقف وفي الم الكمراتويتم البدء بصب 

عميقة يتم صبها على مرحلتين حيت يتم صب  كمراتحالة وجود 

نصفها ثم يعاد صب النصف الثاني بعد االنتهاء من صب جميع 

وال يتم فك الشدة  الكمرةلتالفي الضغط على جوانب  الكمرات

 الخشبية إال بعد مرور أسبوع 



 

خدام الهزاز وهو جهاز صغير يستخدم لهز وال بد عند الصب من است

الخرسانة عند صبها حتى تأخذ مكانها الطبيعي ويمنع التعشيش أي 

وجود فراغات في الصبة الخراسانية ويجب تسوية السطح العلوي 

 بعد االنتهاء من الصب 

 



 

والحدادة ألعمدة الدور األول ويتم الصب  الشداتيتم البدء في أعمال 

أعمدة الدور األرضي وكذلك بالنسبة لألسقف طبقا لما ذكر في  



 مالحظات هامة
 الخرسانة العادية

لتر ماء  005كجم أسمنت +  052رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  خرسانة عادية .  

المسلحةالخرسانة   

لتر ماء  075كجم أسمنت +  352رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  . مسلحةخرسانة   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

سم 0لياسة سمك  0م 02تنتج   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

0بالط ) سمك المونة أسفل البالط  0م 02تنتج  سم (  

لتر دهان 0 + ك معجون 0 لتر أساس + 0  

دهانات 0م 06تنتج   

كجم أسمنت 052( مبانى تحتاج  6*00*05االلف طوبة )   

مبانى 0م 03( تنتج  6*00*05االلف طوبة )   

 



. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  05وصلة الضغط   

. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  62وصلة الشد   

. مم 30يتم الوصل لألقطار االقل من   

مم يتم وصلها باللحام أو الوصالت  30األقطار اعتبارا من 

. الميكانيكية  

% من الحديد .05اليزيد الوصل فى المقطع الواحد عن   

تكسيح حديد التسليح فى الكمرات الطرفية فى سبع البحر النظيف أى 

 من وش الركيزة .

الكمرات المستمرة فى خمس البحر النظيف تكسيح حديد التسليح فى 

 ويمتد الى ربع البحر المجاور النظيف .

 وصل االسياخ فى خمس البحر النظيف .

 أماكن وقف الصب فى خمس البحر النظيف .

  أيهما أكبر أكبرهما قطرسم أو  0.5التقل المسافة بين السيخين عن 

سم . 05طول ضلع مكعب الخرسانة   

كجم /  052يوم من الصب  08اجهاد كسر المكعبات الخرسانية بعد 

مالم يذكر خالف ذلك . 0سم  

أيام من تاريخ الصب ويجب  7يتم اختبار ثالثة مكعبات خرسانية بعد 

يوم من  08% من المقاومة بعد 75اال تقل مقاومة أى منهم عن 

 الصب .



صب .يوم من ال 08يتم اختبار ثالثة مكعبات خرسانية بعد   

سم و  0.5الغطاء الخرسانى لألعمدة و الكمرات و البالطات 

سم . 5لألساسات و الحوائط الخرسانية المالمسة للتربة   

سم تستخدم البرندات . 62اذا زاد سمك الكمرات عن   

. درجة 05سم (  62زاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك حتى   

. درجة 62سم (  62 أكبر منزاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك   

لالحق تساوى ارتفاع الكانة .المسافة بين التكسيح السابق و ا  

 

 

 

 

 



 سقف الخرسانية هناك ثالثة طرق رئيسية لتصميم األ
 ) السقف العادى ( طريقة البالطات و الكمرات

من الخرسانة المسلحة  3مكجم / 088 - 08نسبة حديد التسليح 

من الخرسانة المسلحة و بسمك متوسط  3مكجم / 08بمتوسط 

 سم  01لمجموع البالطات و الكمرات معا حوالى 

 ) السقف الفالت ( سقف من البالطات الالكمريةأطريقة 

flat slab 

من الخرسانة  3مكجم /  058 - 038نسبة حديد التسليح من 

 من الخرسانة المسلحة 3مكجم /  048المسلحة بمتوسط 

 سم 08و بسمك متوسط  

 عصاب و البلوكات المفرغة طريقة البالطات الخرسانية ذات األ

Hollow Blocks ) السقف الهوردى ( 

من الخرسانة  3مكجم /  038 - 008من  نسبة حديد التسليح

 سم 01حوالى متوسط و بسمك  3مكجم/ 008المسلحة بمتوسط 

كثر شيوعا فى التصميمات صبحت الطريقة الثانية هى األأو 

كثر مرونة للتعديالت الداخلية للحوائط مما يجعل نها األالحالية أل

ما يسمح دوار المختلفة فى المنشأ كالتصميم الواحد ينفع لأل

 بالمساحات المفتوحة التى نطلق عليها الريسبشن

 عمدة وسطية أو أبدون كمرات ساقطة 

 سرع فى التنفيذ للمقاولينأسهل و أ انهاكما 

 

للدور  0م 088مثلة حسابية لعمارة سكنية بمسطح أو هذه 

 دوار متكررة أ ثالثةرضى و أالواحد تتكون من بدروم و 

 



 ستخدام الطريقة االولىاب

عمدة و ية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون األكم

 3م 01سم= 01* 0م 088الساللم = 

 3م 05= 5* 01سقف =أ 5كمية الخرسانة لعدد 

لسقف الدور الواحد  كمية الحديد المستخدم

 طن 0553=3م/كجم08*01=

 طن 15.5=  5* 0553سقف = أ 5كمية الحديد لعدد 

 باستخدام الطريقة الثانية

عمدة و كمية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون األ

 3م 08سم =  08*  0م 088الساللم = 

 3م 088=  5*  08سقف = أ 5كمية الخرسانة لعدد 

 كمية الحديد المستخدم لسقف الدور الواحد

 طن 050=  3مكجم / 048*  08=  

 طن 04=  5* 050سقف = أ 5ديد لعدد كمية الح

 نالحظ فرق كمية الحديد بين الطريقة االولى و الطريقة الثانية 

و يمكن استخدام الطريقة الثانية فى منطقة االستقبال فقط و التى 

  الشقة مسطح% من مجمل  48% _  35تمثل حوالى 

و  088ى مساحة على أممكن قسمة  م 088ده مثال لمساحة 

 فى هذه النسبة للحصول على كمية عمارتك  ضرب الكميات

كمية الخرسانة و وال تنسى ان توفير كمية حديد يقابله توفير فى 

 موادها الباقية

 بالنسبه لباقي العناصر االنشائيه 

 جم حديدك 08خرسانة للقواعد يحتاج إلى  3م

 جم ك 08  يحتاج كمراتوأأعمدة وأميد خرسانة  3م

 جم 5ك 008لهوردي لجم وك 088لسقف العادي خرسانة ل 3م



 ملحوظة هامة
شكائر  5يحتاج الى  ( .*00*05مبانى ) مصمت  لف طوبةاال

 5 أسمنت

 5 مبانى 0م 03( ينتج  .*00*05مصمت ) االلف طوبة 

 شكائر أسمنت (  .رمل +  3مونة ) م 3م

 سم 0لياسة  0م 48ينتج 

 سم ( 0) سمك المونة أسفل البالط  بالط  0م 48ينتج 

 لتر دهان 4ك معجون +  0لتر أساس +  0

 دهانات 0م .0ينتج 

شكائر  5رمل +  3م 854زلط +  3م 850) عادية خرسانة  3م

 لتر ماء ( 005أسمنت + 

شكائر  1رمل +  3م 854زلط +  3م 850)  مسلحةخرسانة  3م

 لتر ماء ( 015أسمنت + 

 

 

 

 



 الخرسانة المقذوفة
 (shot concrete ) 

 
العادية إال بطريقة  عن الخرسانةال تختلف الخرسانة المقذوفة 

فإن  فمن ناحية طريقة التنفيذ والصب يبىالتنفيذ والتدرج الحب
الخرسانة المقذوفة يتم صبها باستخدام ضغط الهواء حيث يتم 

عبر خراطيم تحت تأثير ضغط الهواء  مكونات الخرسانةقذف 
تحتاج إلى  فإن الخرسانة المقذوفة يبىالحبومن ناحية التدرج 

خانة العناصر تيتناسب مع طريقة الضخ ومع  يبىتدرج حب
 تنفيذها بالخرسانة المقذوفة  والطبقات المراد

 داتأما المعدات الالزمة من أجل تنفيذ الخرسانة المقذوفة فهي مع
بسيطة وال تزيد عن ضاغط للهواء وخرطوم للمواد وخرطوم 

ويلزم أحيانا مضخة ماء وخالط  للمياه وأخر للهواء وفوهة صب
 ميكانيكي للخرسانة 

  االستخدامات
استخدام هذا النفق  األنفاق مهما كان تكسيةفي أعمال تستخدم  

للمبانى مياه الشرب ب التغذيةفهي يمكن أن تستخدم في أنفاق 
ويمكن أن تستخدم في تبطين قنوات الصرف الصحي كما  السكنية

والسكك الحديدية بحيث تكون  يمكن أن تستخدم في أنفاق الطرقات
 الداخل ذات صفة جمالية إلعطاء مظهر جيد للنفق من

http://www.tradenote.net/images/users/000/255/360/products_images/241755.jpg


إضافة التسليح  ويمكن أن تكون لتقوية النفق أيضا وذلك بعد
 .المناسب

ي في أعمال استصالح أعمال كسوة قنوات الر في وتستخدم 
تستخدم أيضا في  األراضي الزراعية ومشاريع الري ويمكن أن
الحد من ب هاتمتعل تكسية البحيرات المتشكلة خلف سدود المياه

 .القنوات تسرب المياه من

 الخرسانة المقذوفة في تنفيذ القشريات والسقوفكما تستخدم  
القليلة والسطوح المائلة حيث خانة تالخرسانية المسلحة ذات ال

من جهة واحدة  شدات خشبيةالعناصر باستخدام  يمكن تنفيذ هذه
لتنفيذ السطوح المائلة يتم توفير حجم تقنية هذه الفقط وباستخدام 

الوجه الثاني من  كبير من الصعوبات الناجمة عن ضرورة تنفيذ
نتيجة إلغاء مع استمرار عمليات الصب وبال الشدات الخشبية

العديدة عند تنفيذ هذا النوع من منشآت الخرسانة  فواصل الصب
  المسلحة

وتقويتها أو تدعيمها  المبانى هو استخدمها لترميموأهم استخدام 
والمرونة في  وذلك بسبب المواصفات العالية التي تتمتع بها

اإلنشائية  للعناصرتنفيذها حيث يمكن تنفيذ قمصان خرسانية 
خانة قليلة نسبيًا وباستخدام الخرسانة المقذوفة يمكن تالقديمة ب

 المبانىالحجرية في  الحوائطيس يالمسلحة وتل الحوائط تقوية
األفقية وكذلك توفر هذه التقنية  وجعلها أكثر مقاومة للقوى

ع المبينة يالقواط إمكانية تنفيذ طبقات من الخرسانة المسلحة فوق
 حوائطتعمل وكأنها  الحوائطلبلوك أو اآلجر بحيث تصبح هذه من ا
  قص

 المبانىفإن الخرسانة المقذوفة دواء شاف ألمراض  وبالخالصة
 . األوسع لهذه الطريقة هو في هذا المجال القديمة واالستخدام

 يزاتمالم
طريقة التنفيذ واستخدام نسب ذلك بسبب وميزات عالية مبمتع تت

واإلسمنت حيث يتم التحكم بشكل كامل بنسبة  منخفضة بين الماء
 . وأسلوب التنفيذ الماء ونوعية الحصويات وضغط الهواء



بمقاومة عالية على الضغط وبالمقارنة بين عينات نفذت تتمتع 
العادي والصب بضغط الهواء فإن  من خلطة واحدة بطريقة الصب

أعلى  تي نفذت بضغط الهواء تكون ذات مقاومة مميزةالعينات ال
 .بشكل واضح من العينات التي نفذت بالطريقة العادية

تأثير  عالية نتيجة تراص مكونتها تحت بعدم النفاذية بدرجةتتمتع 
قوى الدفع نتيجة ضغط الهواء وبالتالي فإن الخرسانة ستكون 

انة األمر الذي يرفع من كفاءة الخرس ذات مسامية منخفضة
الفيزيائية  وديمومتها ومقاومتها لألحوال الجوية والتآكالت

وهي بهذه  المبنى استعمالوالكيميائية التي ستتعرض لها أثناء 
 .التسليح حديدتؤمن حماية ممتازة ل الحالة
لية جدًا بين الخرسانة الجديدة وسطح ابقوى التصاق ع تتمتع

بين السطحين القديمة و يصل متوسط قوى االلتصاق  الخرسانة
 .(2/سمجمك03إلى )

 طرق التنفيذ
يتم تنفيذ الخرسانة المقذوفة بطريقتين تصنف وفقًا لطريقة  

للخلطة قبل ماء الالماء إلى الخلطة حيث يمكن إضافة  إضافة
الهواء وتسمى هذه الطريقة  امرارها ضمن خراطيم ضغط

جسم  بالطريقة الرطبة أما إذا كانت إضافة الماء للخلطة تتم في
 .القاذف فتسمى عند ذلك بالطريقة الجافة

 الجافة الطريقة

الناشف ( في تنفيذ  عند اتباع الطريقة الجافة ) الخلط على
 :  الخرسانة المقذوفة تراعى الخطوات التالية

مزج الرابط اإلسـمنتي مع الحصويات على الناشــف يتم 
المزيج في قمع التلقيم )الحاوية( ويضخ هذا المزيج  ويوضع

 .عبر خرطوم االتصال
الخلط بالماء ضمن جسم القاذف الذي يجب أن يزود بالماء يتم 
خالل موزع حلقي يخرج الماء منه تحت الضغط ويختلط  من

 .بالمكونات الجافة
 : يلي الطريقة الجافة لتنفيذ الخرسانة المقذوفة بما وتتميز



القاذف وهذا يعني  التحكم بكمية مياه الخلط عند فوهةيتم 
إمكانية أعلى لتحديد نسبة الماء لإلسمنت في خلطة الخرسانة  

يؤدي إلى الحصول على خرسانة ذات مواصفات جيدة  وهذا
 .جدًا

مراقبة جودة الخلط من بالطريقة الجافة تكون وعند التنفيذ 
يتم قذفها على السطوح وبعد  خالل تفحص الخرسانة بعد أن

انخفاض في  وضعها في المكان المراد التنفيذ عليه وهذا يعني
 .المقدرة على مراقبة جودة الخلط

تزداد إمكانية النقل إلى مسافات أطول عبر الجافة  بالطريقة
ات كثيرًا في التجهيز الخراطيم وهذا يقلل من ضرورة نقل

 .الورشة
فوهة القاذف فإن التحكم باإلقالع  يكون عندبما أن الخلط 

 .أقل الفاقدكون يوالتوقف يكون أفضل بحيث 
ومواصفات  نحصل على خرسانة ذات مقاوماتبالطريقة الجافة 

 .عالية
 

 الرطبة الطريقة
 :  عند اتباع الطريقة الرطبة تراعى الخطوات التالية

بما فيها الماء في بداية العمل ومن ثم يوضع يكون خلط المواد 
غرفة التلقيم ويضخ عبر خرطوم االتصال إلى فتحة  في

 .القاذف
يتم إضافتها عند  الشك تسريعمواد عند الرغبة في إضافة 

 . فتحة القاذف
من الهواء المضغوط عند فتحة و يجب إعطاء كمية إضافية 

 . لزيادة سرعة القذف القاذف
 : المقذوفة بما يلي و تتميز الطريقة الرطبة لتنفيذ الخرسانة

عند حاوية جهاز ماء التتم مراقبة  عند اتباع الطريقة الرطبة
 .الخلط

أفضل حيث أن مراقبة الخلط تكون التأكد من جودة الخلط  
 .مراقبة ذات جودة عالية ضمن جهاز الخلط مما يوفر



الناجم عن عملية القذف أقل  الغباريكون في الطريقة الرطبة  
قيد  المبانىوينصح باتباع الطريقة الرطبة عند تنفيذ العمل في 

في هذه  الموجودةاالستخدام للحد من التأثير على التجهيزات 
 .المبانى

في تنفيذ الخرسانة المقذوفة يعطي اتباع الطريقة الرطبة 
 عالية أكثر من الطريقة الجافة انتاجية

 الخاصة المواصفات
 والفيزيائية المواصفات الميكانيكية

الضغط حسب حاجة  للخرسانة علىتحدد المقاومة المميزة  
المصمم وعند استخدام الخرسانة المقذوفة ألعمال التدعيم يفضل 

تزيد مقاومة الخرسانة المقذوفة عن مقاومة الخرسانة القديمة  أن
 . 2/سمجمك03بمقدار 

يقل عن  ح االلتحام على القص البين سطومتوسط قوة االلتصاق  
سم وضمن تجربة 50قطرها  مكعبات( وذلك على 2/سمجمك 03)

حيث تطبق قوة القص بشكل موازي  القص بطريقة المقصلة
 . لسطح االلتصاق

 (3.0عن ) ( w / c ) نسبة الماء إلى اإلسـمنتيجب أن ال تزيد  
 . ( في الطريقة الرطبة3.00وزنًا في الطريقة الجافة و )

 . 0/مجمك 2033للخرسانة المقذوفة عن الوزن ال يقل ايجب 
 

  اإلجراءات التمهيدية و تحضير السطوح ألعمال القذف
 الشداتللقذف ووضع  تشمل هذه الفقرة إعداد السطح المعرض

 .والتسليح و ترتيبات التسليح وشروط اإلرساء 
 :  التسليح أسياختحضير السطوح وتربيط 

 إزالة األجزاء الضعيفة عن السطح المعد للقذفمن الضروري 
 .وذلك باستخدام الوسائل المتاحة

التسليح بعقد قوية مع بعضها البعض  أسياخ تربيطيحب أن يتم 
أو أكبر  (1.5mm) باستخدام شريط التربيط بمقطع ال يقل عن

 وذلك للتقليل ما أمكن من االهتزازات طوال فترة القذف كما يجب



عدم تضخيم عقد الربط للتقليل ما أمكن من تشكل االنتباه إلى 
 .والفراغات الهوائية  الجيوب الرملية

 التثبيت
 الشداتتستخدم قطع خاصة لتثبيت حديد التسليح على سطوح 

االتجاهين بـ  بين نقاط التثبيت في كال القصوى المسافةحدد تو
سم ويتم توزيع نقاط التثبيت بحيث تؤمن مجال كافي حول 533
 . لتأمين الغطاء والتغليف الكافي التسليح أسياخ

 كالسم و ةالتحكم باالستقام
 الغطاء كوسماكته وتحقيق سم العمل المنفذ ةيجب ضبط استقام

األدوات القدد و لحديد التسليح وذلك باستخدام الالزم الخرساني
 .كالخاصة بضبط االستقامة والسم

  فواصل الصب
الحروف الحادة  يجب االبتعاد ما أمكن عن فواصل الصب ذات

للخرسانة المرتدة عن القذف ويسمح ألنها تشكل مصدرا 
في المناطق الخاضعة إلجهادات ذات الحروف الحادة  بالفواصل

استئناف العمل يجب إزالة كافة األحوال وقبل  وفي كل الضغط
بشكل جيد من آثار  المواد المرتدة عن الفاصل وتنظيف السطوح

  .الرذاذ والغبار وترطيبها قبل متابعة العمل 
  ت المجـاورةآحماية السطوح والمنش

المجاورة من  المبانىيجب اتخاذ كافة اإلجرءات الالزمة لحماية 
 .القذفالرزاز الناجم عن عملية 

 االختبارات
تنفذ  يتم تنفيذ شرائح خرسانية بطريقة القذفقبل البدء بالعمل 

على سطوح صلبة ) صحيفة معدنية أو لوح خشبي متين مثال ( 
تمثل عدة خلطات خرسانية وتمثل  ويمكن إنشاء عدة شرائح

(  كابولى األوضاع المختلفة للقذف في المشـــروع) أفقي أو
خلطة خرسانية بدقة  تحديد نسبالشرائح والهدف من هذه 

مقاومة مميزة أعلى من المقاومة  متناهية إلنتاج عينة ذات
  %20 التصميمية بما ال يقل عن

مماثل لما  أن يحتوي جزء من الشريحة على حديد تسليح ويجب



 الخرسانة خلف هو عليه في المنشأ وذلك للتأكد مــــن وصول
ن تكون الشريحة عريضة وتغليفها بشكل جيد ويجب أ االسياخ

 .ونوعية القذف في المنشأ بشكل كاف يبين انتظام
 يجب ان تكون الشريحة بشكل مربع ال يقل ضلعه عنبشكل عام 

قل يكما في المنشأ بحيث ال  نفسه وفه كسم ( اما السم 50)  
 .سم ( 5.0عن )

ال يقل  مكعباتالقطر  )خرسانية مكعبات  تؤخذو بعد تمام التصلب 
 اتالمكعب هوتختبر هذ(  ( 5ال تقل عن )  l/d سم ونسبة5.0عن 

  / يوم 22/ و /  5على الضغط عند العمر المحدد ب / 
 و الخلط المعايرة

على درجة كبيرة من وتحضير الخلطة  و الخلط المعايرةإن 
عملية القذف لذلك يجب العناية كثيرًا بعمليات  األهمية إلنجاح

 خلطمراقبة شديدة ل يومي ويجب توفرالخلطات وبشكل  معايرة
  .دون التساهل في ذلكالخلطة  مكونات
 المعايرة

 ير بالوزن أواتركيب الخرسانة يمكن أن تع إن المواد الداخلة في
 . بالحجم

في  الحجمب المعايرةافضل فنيا ويمكن اعتماد  الوزنب المعايرةإن 
 الصغيرة والمحدودة ويجب عند ذلك االنتباه بشكل دقيق المشاريع

تسبب أخطاء كبيرة في نسب  إلى مشكلة انتفاخ الرمل التي
دعت  الخلطة لذا يجب تحديد هذه النسبة بشكل مسبق ويومي كلما

 . الحاجة لذلك
اإلسمنت بوحدة الكيس )العبوة  معايرةيمكن الجافة  في الطريقة 

 .البراويطة باستخدامالحصويات ( و جمك 03
 الخلط

آليًا  سواء كان يدويًا أو الخلطيجب أن يحقق  الطريقة الجافة
 الحصوياتتوزيع اإلسمنت والمواد المضافة بشكل متجانس على 

  . الحصويات بشكل كامل وأن تغلف سطوح
إال بعد التأكد بالعين المجردة من  الخلط إيقاف عمليةو ال يجوز 

القضاء عليها  والتي يجب الخلطةاختفاء العروق الرملية في 



 . القذف خشية تشكل الجيوب الرملية أثناء تماما
بإجراء تجربة الكرة المشكلة  نسبة الماء فى الخلطةمن يتم التأكد 

وتوضع في باطن اليد وتضغط  الخلطةحيث تؤخذ كمية من  باليد
 بأحكام 

  : مالحظة إحدى الحاالت التالية وعند فتح اليد يمكن
ى قلة نسبة يدل علإلى أجزاء وهذا  ةومنفصل ةمتفكك الخلطة

 .  الماء
 . الماءيدل على كفاية فهذا بشكل طفيف  ةمتماسك الخلطة
متماسك بشكل جيد ويوجد آثار مياه على اليد فهذا يدل  الخلطة

 .  الماءعلى ارتفاع نسبة 
 التأكد من نسبة الماءبعد إجراء عملية مباشرة  الخلطةيجب ضخ 

كما ال يمكن استخدام المواد  اتأخر تنفيذهبسبب  خلطةرفض كل تو
 .وإعادة ضخها ثانية  المرتدة

بالطريقة العادية مع األخذ بعين االعتبار  خلطت الطريقة الرطبة
وترفض كل كمية  الخرسانةهبوط المخروط وعدم التأخر في ضخ 

 .   مضى على مزجهــا أكثر من نصف ساعة
 

 ونوعية العمل كالسم
الخرسانة المقذوفة على مرحلة واحدة أو عدة  طبقةيمكن تنفيذ 

الضرورات الفنية كأن يخشى من ارتخاء الخرسانة  مراحل حسب
 .حال التنفيذ دفعة واحدة  المقذوفة وتساقطها في

  تنفذ طبقة واحدة أو عدة طبقات يمكن أن الكابوليةالسطوح 
 .عادة طبقة واحدة  أما السطوح األفقية فتنفذ

عدد الطبقات هو عدم ارتخاء  في إختيارويبقى الحكم األساسي 
 .الخرسانة المقذوفة 

التي ال ينتبه إليها تبقى مكمنا للشقوق  المفككةإن األجزاء  
 كما الخرسانةيؤدي إلى ضعف بنية  الداخلية والفراغات مما

 .تضعف سطوح االلتصاق بين مختلف الطبقات 
 اإلجراءات التالية متعاقبة يجب اتخاذوفي حال التنفيذ على طبقات 

 تنفيذ الطبقة الالحقة  حتى تتصلب الطبقة السابقة قبليتم االنتظار 



بتنفيذ الطبقة الالحقة يجب إزالة كافة األجزاء قبل المباشرة 
 ويجبالزوايا  فيوالمواد المرتدة والرذاذ المتراكم  المفككة

تنظيف حديد التسليح من العوالق بواسطة الفرش في مرحلة 
 . الطبقة الخرسانية وقبل تصلب العوالق مبكرة بعد انتهاء تنفيذ

من طبقة إلى أخرى يجب تفقد السطح الخرساني قبل االنتقال 
الفراغات الناتجة عن جيوب االرتداد  لمتانة واكتشافللتحقق من ا

أو ضعف االلتصاق واألجزاء الهشة ثم يرطب السطح ويستأنف 
الالصقة لتحشية  العمل من جديد وال يجوز استخدام المركبات

الفراغات أو أي مركبات أخرى ويستحب دوما تخشين السطوح 
 .الطبقة التالية  لتأمين التصاق

  لحاالت توقيف العم
إلى درجة  يجب توقيف العمل في حال تدني درجات الحرارة

التجمد ما لم يتم تأمين وسيلة حماية ومصدر حراري لحماية 
 .من أثار التجمد والصقيع الخرسانة المقذوفة

  التشطيب أعمال
المنفذة  لسطوح الخرسانيةا تشطيبيجب عدم المبالغة في أعمال 

الشقوق ويتم استخدام القدة المجهزة بشفرة  حدوثوذلك خشية 
لتنعيم السطوح ما أمكن  البروهالسطح ثم تستخدم  معدنية لتسوية

عملية التنعيم مع عدم  وال مانع من استخدام المياه لتسهيل
 .اإلفراط
  بالخرسانة بعد الصب العناية

قذوفة تماما كما تتم العناية بالخرسانة مال تتم العناية بالخرسانة
ناحية تأمين الرش  عادية ولفترات زمنية مناسبة وذلك منال

بالماء والتغطية في األجواء الحارة والحماية من الصقيع في 
 . الباردة األجواء
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 Shot C)الخرسانة المقذوفة

te الخرسانة المقذوفة(Shot Crete  
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 GRCلياف الزجاجية  الخرسانة المسلحة باأل
سمنت عالي األداء من المركبات المعتمدة على األة عبارة عن مجموعة متكامل ىه

المسلح باأللياف الزجاجية ذات القدرة الخاصة لمقاومة القلويات مما يجعله قابل 
 للتطويع ليناسب مجااًل واسعًا من التطبيقات.

 و ذات مرونة عالية و سريعة اإلنشاء و خفيفة الوزن و صلبة GRC إن منتجات
 والتركيب. سهلة المعالجة والنقل

هي إحدى مواد البناء األكثر طواعية  GRCباأللياف الزجاجية إن الخرسانة المسلحة 
 المتوفرة للمهندسين والمعماريين.

تخفف الحموالت على األبنية بعوامل أمان كبيرة للهياكل الضخمة  GRC منتجات
 واألساسات.

مم ليكون وزنها أقل بكثير من 12-6 كبمقاطع رقيقة سم GRC يمكن تشكيل منتجات
 الصنع التقليدية المماثلة بالحجم. ةالمسبق الخرسانةوزن منتجات 

GRC للبيئة. ةجمالية عالية وصديق اتوذ  إلعادة اإلنتاج والترميم ةعملي 
GRC سمنتية.األح سطاألعالج عالج كما تتالدهانات وب ايمكن تلوينه 
GRC عطي الملمس المطلوب تإلنتاج األشكال والتفاصيل الدقيقة و التصنيع ةسهل

 ح النهائية بأفضل نوعية.سطلأل
 يةغير اإلنشائالالصنع  ةالمسبق الخرسانةيمكن أن يحل محل  GRCاإلكساء بواسطة 

 عندما يكون هناك مشكلة في الوزن والشكل.
 GRCمميزات 

للتآكل والظروف الجوية الخارجية من حرارة ورطوبة وبخاصة لألجواء  ةمقاوم
  البحرية.

  للكسر والضغط. ةومقاوم ةصلب

  للحرارة والصوت. ةعازل

  صنع بعيدًا عن الموقع.ت

  مقاومة عالية لتسرب الماء.ات للحريق وذ ةمقاوم



 

  االستخدامات
 أعمال الديكور الخارجي لواجهات الفيالت والقصور  تنفيذ

  : وتشمل
حاليا  –جداريات  -برامق –فريمات  –فرنتون  –كوابيل  - تجاليد –كرانيش  –أعمده 
  وماتيفه

 
 الداخلي للقصور والفيالت  أعمال الديكور

  : وتشمل
  كونصول – قطع فنيه –دفايات  –جداريات  –بانوهات وحاليا 

 

 ائقأعمال الحد

 وتشمل :  

 شالل –نافورة  –بيت نور  – دكه –مشايه  –كاشبوه ) فازه (  –برجولة 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 ساساتاأل تنفيذخطوات 
 ما قبل التنفيذ ةمرحل

 وهي زياره المهندس المعماري للموقع وعمل رسم كروكي له-1
بعاد قطعه االرض وما يحدها من جوانب من حيث أحيث يحدد 
 .أللمنش ةوالبحري ةالقبلي ةوتحديد الجهو شارع أكونه جار 

يقوم المهندس المعماري بناء علي المعلومات التي جمعها  -2
نه في ي المالك في الرسومات ألأخذ رأمع مراعاه  أبرسم المنش

 خر هو صاحب الشان.ول واألاأل
 ( ةالبحري ةد الجهيحدت)  ةماهمالحظات 
 .ةالقبلي ةفي الجهالحمام والمطبخ مكان يتم تحديد 
 .البحرية ةفي الجه و االستقبالأالغرف مكان يتم تحديد 

 توزيع. ةبعمل طرق ةجزاء الشقأعزل االستقبال عن باقي  يفضل
عمل منور خلف السلم وبين الحمام والمطبخ وعند الغرف  يفضل

 .ةوذلك للتهوي ةالتي ليس لها اناره طبيعي
  ةان يكون اتجاه دوران السلم عكس عقارب الساع يفضل

 . يةيقوم المعماري برسم اللوح المعماربعد ذلك 

 . ري الرسومات للمكتب الهندسياالمهندس المعم يسلم 
 . ةالذي يقوم بعمل جسات للترب ةدور مهندس الترب تيأوي

نحدد  اوعن طريقه أللمنش ةتحمل الترب ةيحدد قدر ةالجستقرير 
 ةساسات المستخدمنوع األ

 ةمساحال/  أاالجهاد= وزن المنش
  B/Cنقسم االجهاد علي 

  و ناتج القسمة

  نستخدم قواعد 0.67قل من ألو كان 
  ةنستخدم لبش 1.0و  0.67لو كان الرقم محصور بين 

 نستخدم خوازيق. 1.0كبر من ألو كان 



 
 . ساساتويحدد نوع األ ةتقرير الجس ذخأالمكتب االستشاري ي

وهذا يحدث في التنفيذ  التى سيتم استخدامهاالمواد  لىعاختبارات 
  ةجنبيواأل ةالشركات العمالق فى

 اختبار الشد.
 اختبار الضغط.

 bendingاختبار التقوس 
  static shearاختبار

 اختبار الصالده.
 

  -ة رضياأل تسوية )الموقع ويعد  ستلم ي تنفيذالمهندس 
 ( .ع المحاور عليها يوقلت ة (خنزيرال )أ ول المنشعمل حدود ح

 الحفر  أعمال

 . القامةعن طريق ميزان منسوب جميع القواعد واحديكون 
 .ةميزان الزمببواسطة جوانب الحفر  ةسيأر

 .ان وجدت ترشح في الحفرالتى المياه نزح 
 عن مكان التنفيذ .الردم الناتج من الحفر د اابع

 .ةاللوحفي  ةلمقاسات الموجودطبقا لالحفر 
 .اذا كانت مفككة لواح بونطيأبجوانب الحفر سند 
 التى لهاطول * االرتفاع *عدد القواعد لالعرض* ا )الحفر  ةكمي

الحفر بالمتر  ةكميتكون  بعد التجميع وهكذا و  ( نفس االبعاد
 . لمكعبا

 الشدات الخشبية
في  الموجودةخيطان باالبعاد  يشد ةلخنزيرلالنجار تنفيذبعد 

 .مكان المحور يمثل الخنزيره  لىعويدق مسمار ةاللوح

 



ثم بعاد القاعده العاديه أالنجار بعمل صندوق من الخشب ب يقوم
 . ةالعاديالقواعد صب  يتم
  ةالخرسان ةكمي

 لتر ماء 125 +سمنت أكجم 250رمل+  3م0.4زلط + 3م0.8

 . عادية خرسانة 3م 1تنتج 
التماسك ولو كانت القاعده بترشح مياه  ةمتوسط تكون ةالخلط

 . الماء ةنقلل كميثناء الصب أ
 بعد الصب

 . لرسوماتل طبقا المسلحةالخرسانة سمك 
 . المسلحة القواعد  ةصندق

 لقواعدانواع أ
 .ة كل عمود قاعدل ةمنفصلقواعد 

 .متقاربين العمودين لو ةمشترك ةقاعد
 م.يشريط مستق ةعلي هيئكثر من قاعده أاتصال  ةشريطيقواعد 

  لمنع عمود الجار من االنقالب .شدادات 

 لرسومات ل طبقا تسليح القواعد

 .(Lحرف شكل نظام تبادلي سيخ علي )
 . سم 5بسمك الخرسانى ء غطاال
 . عمدهشاير األأت يثبت
 

 مراعاة
لتماسكه مع الخرسانه وتوزيعه و السن أاستخدام زلط فولي يجب 

 . بانتظام
  . غسل الزلط قبل استخدامهيجب 
سمنت سي ووتر في حاله الرشح المستمر للمياه أاستخدام يجب 

 . لبحرا الة القرب منحفى و أ
 .ة ي مواد غريبأو ةترباستخدام رمل خالي من األيجب 
 .ةتربخالي من األاستخدام زلط  يجب
 .للشرب  الصالحة ةفياستخدام المياه النظيجب 



 يوم . 60كثر من أعلي تاريخ انتاجه سمنت لم يمرأاستخدام يجب 
 . أاستخدام حديد خالي من الصديجب 

 الخرسانه المسلحه 
لتر  175منت + سأكجم  350رمل +  3م 0.4زلط +  3م 0.8

 خرسانة 3م1ماء تنتج 

 

  خيص البناءالمستندات المطلوبه لتر

 األرض  ةعقد ملكي - 1
 صورة بطاقة المالك -2
 طلب ترخيص ويتم توريد رسم المعاينة عليه - 3
وتكون معتمدة  ةكامل ةواالنشائي ةمات المعمارية كاملالرسو - 4

 من مهندس نقابي
 شهادة إشراف علي التنفيذ معتمدة من مهندس نقابي  - 5
 تقرير تربه من مهندس استشاري أساسات - 6
تقرير صالحيه معتمد من مهندس استشاري تصميم منشآت  - 7

 خرسانية
 ابيه معتمدة من مهندس نقابينوته حس - 8
 صل + اربع صور من كل رسمأيتم تقديم  - 9

عمال المطلوب الترخيص بها وقيمتها مين علي األأوثيقه ت - 10
 % من قيمه االعمال والتي يقررها مجلس المدينه 0.5
التامين من مجلس المدينه ومعه عدد  ةخذ خطاب لشركأ - 11

 عتمدين بختم النسر من المجلس ( نسختين من كل رسم)م

مهندس استشاري ) أساسات أو  ةمين بمعرفأالت ةيتم عمل وثيق
 تصميم منشآت خرسانية ( 

مين تقوم بتسليمها لمجلس أالت ةبعد ورود أوراق شرك - 12
المهندسين  ةالمدينه وتحصل منهم علي خطاب موجه لنقاب

 التابع لها مكان حضرتك ةالفرعي
 



المهندسين ) كل  ةكل االوراق من نقاب يتم اعتماد - 13
 ة+ تقرير الصالحي ةقرير التربت+  ةالحسابي ةالرسومات + النوت

 + شهادة االشراف (
يتم التوجه بعد االعتماد لمجلس المدينه وتلسيمها كل االوراق  14

للترخيص  ةمعتمدة ليقوم مهندس المجلس بعمل رسوم نهائي
 لبناءاترخيص سليمك وتوريدها بخزينه المجلس ثم يتم ت

 



 قائم مبنى سكنيسند خوازيق 

 
قطر  ) ق حفريازوستراوس ) خاستخدام حائط من خوازيق يمكن  

 متر  21سم وعمق  04
عن  التربةمن الخازوق فى أال يقل طول الجزء المدفون يجب  

 خمس مرات قطر الخازوق 

 سم  5المتجاورة عن  بين الخوازيقأال تقل المسافة النظيفة يجب  
الطول بتسليح رأسي مناسب من  بكاملالخوازيق يتم تسليح 

 وكانات حلزونية مم 21أسياخ قطر  8 )الصلب عالي المقاومة 
 ( سم 25مم كل  8ملحومة فى حديد التسليح الرأسي قطر 

مسلحة  بالقواعد من أعال بكمرة خرسانيةتربط رؤوس الخوازيق  
سم على أن  14سم وعمقه عن  05بقطاع ال يقل عرضه عن 

 تسليح رأس الخازوق داخل الكمرة  يدفن حديد
الصناعة  ة أصولومراعايجب العناية التامة بتنفيذ الخوازيق  

لئ يمكن معند كعب خوازيق الحفر  للتربةحتى ال يحدث فوران 
 الخازوق بالمياه أثناء الحفر حتى ال يحدث هذا الفوران  ماسورة

للحصول  فى قلب ماسورة الخازوقيجب العناية بدمك الخرسانة  
 على خرسانة قوية وخالية من التعشيش 

للمحافظة على  الالزمةاالحتياطات  يجب أن تتخذ الشركة المنفذة 
 المباني المجاورة باتباع األصول الفنية فى تنفيذ الخوازيق وسند

 جوانب الحفر 
عمل دقارات في األرض ثم يتم  معيتم حفر الموقع على مراحل  

مواسير  ) سند رؤوس الخوازيق عن طريق شحط دعامات مائلة
دقارات وبين الكمرة مم ( بين ال 5سمك وسم  25صلب قطر 

 أعال الخوازيق  المسلحة

 
 
 



 االحتياطات الواجب مراعاتها أثناء التنفيذ
 عند منسوب التأسيس التربة  يجب التأكد من تجانس
أو آبار أو أساسات قديمة فى حفر  جوديجب التأكد من عدم و

 الموقع 
 سم  5 لحديد تسليح اللبشة عنيجب أال يقل الغطاء الخرساني  
 مم  21فى األساسات عن المستخدم  يجب أال يقل قطر الحديد 
 3م 4.0 +زلط  3م 4.8هي : نسبة خلطة خرسانة الخوازيق  

مع مقاوم للكبريتات كجم أسمنت بورتالندي  354 +رمل 
 استخدام مادة مانعة لنفاذية المياه 

مطابق للمواصفات المصرية  سيليسييتم استخدام رمل وزلط  
 الصب  وخالي من الشوائب واألتربة مع غسل الزلط جيدا قبل

طبقا  أسفل منسـوب الردميتم عزل جميع الخرسانات المسلحة 
 ألصول الصناعة 

حتى المنسوب النهائي برمل وفوقها  يتم الردم حول األساسات 
  الموقع خارجنظيف مورد من 

األساسات مع أخذ  عند تنفيذتراعى األصول الفنية لنزح المياه  
 لمجاورة االحتياطات الالزمة للحفاظ على المباني ا

الواردة فى الكود المصري الفنية  تتبع الشروط والمواصفات 
  لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 
 
 



حمالخوازيق األ



   الخرسانية الخوازيق

 الخرسانة المسلحة سابقة الصب خوازيق
 30×30و تختلف قطاعاتها من  ان هذا النوع شائع االستعمال

 و الحديدأسم و تصب في فرم من الخشب  50×50سم الى 
و حديد تسليحها ال يقل عن  وتستعمل الهزازات لدمك الخرسانة

و  سم 20الخازوق و كانات كل  % من مساحة قطاع1.5
الخازوق  سألمقاومة جهد الدق يجب ان تتقارب الكانات عند ر

يوم  28مثال قطر الخازوق و ال يدق الخازوق قبل أ 3 لمسافة 
  .صبه من
 

 الموقع خوازيق الخرسانة المصبوبة في
بالقطر و  تصب هذه الخوازيق في مكانها عن طريق ثقب االرض

هذا الثقب بالخرسانة العادية او  لئين ثم يمالعمق المطلوب
 المسلحة  :هذه الخوازيق الى و تنقسم

 و تترك عند رفعسفلها أخوازيق تصب في مواسير لها كعب ب -
المواسير و صب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة و من 

  :انواعها
  * :خازوق سمبلكس

لها كعب  سم 40 و هو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها
لية في باطن االرض الى ان تصل آسفلها تدق بواسطة مندالة أب

الصلبة ثم تصب بداخلها الخرسانة و تدق بمندالة  الى االرض
بقدر معين حتى ال يدخل  ثناء ذلك ترفع الماسورةأخرى و في آ

 ما الكعب السفلي بالماسورة فيترك في قاعأ التراب داخلها
و يرفع مع الماسورة اذا كان أاحدة الخازوق اذا كان من كتلة و

الماسورة و تنفتحان وقت صب  بشفتين تنضمان وقت دق
  .طن 50الى  40و يتحمل مثل هذا الخازوق من  الخرسانة

  * :خازوق فرانكى
و هو عبارة عن عدة مواسير تدخل بعضها البعض حتى يسهل 

عماق كبيرة داخل االرض و قد يعمل كعب أ لها الوصول الى



لمنع دخول  خازوق من الخرسانة المسلحة و يترك في االرضلل
و تستعمل طريقة القاعدة المتسعة في قاع  مياه الرشح للمواسير

  .طن 80الى  50يتحمل هذا الخازوق من  الخازوق حيث
 * :فيبرو خازوق 

سم لها 40عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها  ان هذا النوع
في االرض  ق هذه الماسورةمخروطي منفصل بشفة و تد كعب

يزال الكعب و يوضع في  لغاية الوصول الى التربة الصالحة ثم
ماسورة التسليح المطلوب ثم تصب الخرسانة فيها و ترفع و 

مرة في الدقيقة مما يدمك الخرسانة  80الماسورة حوالي  تخفض
طن و هو صالح  60الخازوق حوالي  في الخازوق. و يتحمل هذا

  .لتربة الرخوةلالراضي ذات ا
  * :خازوق سترونج

سمبلكس اال ان الكعب  يشبه هذا الخازوق الى حد كبير خازوق
السفلي يعمل من الخرسانة المسلحة المغطاة بكعب من الصلب 

تصب الخرسانة داخل الماسورة و تدك بقوة حتى تفصل  حيث
و يتحمل هذا  سفل الخازوقأ الكعب السفلي و تكون قاعدة متسعة

 طن.  30الى  25زوق من الخا

خرى تعمل آنواع أالمذكورة سابقا يوجد  نواع الخوازيقأو بجانب 
مونوبلكس و  كبر مثل خازوقأو لكن بقوة تحمل  بنفس الطريقة

طن و خازوق  60طن و خازوق دوبلكس يتحمل  50يتحمل 
  .طن 90خازوق كوتربلكس يتحمل  طن و 75تربلكس يتحمل 

  * :خازوق اندر ريمد
راضي راضي الطينية السوداء و األستعمل هذا الخازوق في األي

التربة الغير مستقرة و التي تتشقق من اختالف الفصول  ذات
 الرطوبة في مكونات التربة ربعة عن طريق زيادة و نقصاناأل

و  سيس للمباني عليهاأتاللذلك تعتبر هذه التربة خطرة جدا في 
ساس المبنى الى صول ألفي حالة ضرورة البناء عليها يجب الو

تاثير اختالف الفصول على التربة  عمق في التربة بحيث يكون
و  التاسيس يكاد يكون منعدمًا مع استعمال مثل هذه الخوازيق في



ن هذا الخازوق بسيط حيث يعمل حفرة بواسطة المثقب يكو
المطلوب و يستعمل جهاز االندر ريمنج لتوسيع  البريمي للعمق
و يمكن  المتسعة للخازوق ة و ذلك لعمل القاعدةقاع هذه الحفر

  .كثر من قاعدة متسعة في الخازوق الواحدأعمل 

ثم تفرغ داخلها تعمل من مواسير مفتوحة بدون كعب  وازيقخ -
سم كما يبلغ متوسط البئر 40 الخرسانة و قد يبلغ قطر الماسورة

 متر تبعا لمنسوب االرض 15الى  12الخرساني الذي تخلفه من 
  :نواع من هذه الخوازيق نذكر منهاأالصالحة للتاسيس و هنا 

  * :خازوق ستراوس
سمبلكس اال ان ماسورة  لى حد كبير خازوقيشبه هذا النوع ا

 و على ذلك ترفع االتربة الخازوق في هذه الحالة تدق بدون كعب
جهزة خاصة ثم تصب فيها أمن داخل الماسورة بواسطة 

مختلفة في  الخازوق بطريقة و يعمل هذا الخرسانة و تدمك
الى  راضي الطينية و ذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمياأل
سيس ثم وضع تسليح الخازوق فيها أرض الصالحة للتن يصل لألأ

 25الى  20يتحمل هذا الخازوق من  وصب الخرسانة عليه و
  .طن

  * :خازوق كمبرسول
سم بمندالة مخروطية تسمى 80م يحفر بئر بقطر تي في هذا النوع

سيس ثم يدك قاع البئر أرض الصالحة للتحتى يصل الى األ حفار
البئر بالخرسانة  لئالدكاكة ثم يم ة مستديرة تسمىجيدا بمندال

 زلطأجزاء  عشرة و رملجزاء أخمسة  و سمنتأ جزء من بنسبة
و يتحمل هذا الخازوق من  و تدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة

  .طن 120الى  80
  * :خازوق ولفشولزر

لطبقة لسم حتى الوصول 40 - سم30حوالي  دق ماسورة قطرت
و يوضع حديد  تربة التي بداخلهاسيس ثم ترفع األأالصالحة للت

التسليح بها و تغطى فتحتها العليا باحكام مع ترك فتحات بها 
الهواء المضغوط الذي يسلط داخل الماسورة فيطرد مياه  لتوصيل



من   جزء الخرسانة بنسبة ثم تصب الرشح التي تكون داخلها
و قد يحدث  ثمانية أجزاء زلطرمل و جزاء أ  ربعةأ سمنت وأ

المضغوط اهتزازات اثناء رفع الماسورة بقوة فيموج  الهواء
  .للخازوق السطح الخارجي
  * :خازوق ريموند

النوع من رقائق اسطوانية داخل بعضها يتراوح قطرها  يتكون هذا
 سم عند28-20قطرها  على الخازوق وأسم عند  60-40بين 

سفله و يدق بداخلها بواسطة ماندريل و تترك الرقائق أ
  .في التربة بعد ملئها بخرسانة الخازوق االسطوانية

 



 سمنت نواع األأ  
 

 

 ندي :سمنت البورتالاأل - 1  
 .في أغراض التشييد العامةيستخدم  

  سمنت سريع التصلب :األ - 2
 العادية . المبانىيستخدم بشكل رئيسي في أعمال 

  : الحرارة منخفضندي تالرنت البواألسم -3
 اوتصدعه اتصاعد حرارة عالية تؤدي الى تشققه لمنع يةالخرسانالكتل في صناعة يستخدم 

 مناطق الحارة .خاصة في ال
  : أسمنت خبث األفران العالية -4

 يستخدم فى المبانى التى تتعرض لألمالح كاألرصفة البحرية.
  ندي العالي سريع التصلد :سمنت البورتالاأل - 5

ب الخرسانة في األجواء عندما يراد الحصول على قوة عالية في األيام األولى لصيستخدم 
 .الباردة وليس المتجمدة

  : المقاوم للكبريتاتسمنت األ - 6
 .في األرصفة البحرية واألعمال البحريةيستخدم 

  سمنت عالي األلومنيا :أ - 7
ر مقاومة من اإلسمنت لومنيا أكثسمنت عالي األخرسانة األوخرسانه المصانع  فىيستخدم 
 ندي العادي لتأثير الكبريتات .البورتال

 : األسمنت البورتالندي األبيض - 8
 تخدم فى أعمال الديكور.يس
 : ةاألسمنت البورتالندى فائق النعوم - 9

 .بناء وتشييد الكباري وتصنيع أساسات السكك الحديديةيستخدم فى 
 : أسمنت بورتالندي الحديدي - 11

 .في أغراض التشييد العامةيستخدم 
 : أسمنت الحجر الجيري البورتالندي - 11

 .في أغراض التشييد العامةيستخدم 

 



 التخزين
 تخزن أكياس األسمنت في مكان جاف وتحفظ بعيدا عن الرطوبة. •
 ترص األكياس فوق قواعد خشبية. •
 تغطى األكياس في األجواء التي تتميز بالرطوبة وسقوط المطر. •
 أكياس فوق بعضها البعض.  8ينصح بعدم وضع أكثر من  •

 الصالحية
 .بشرط سالمة التخزين ستة أسابيع من تاريخ التعبئة •
 يجب إعادة اختبار األسمنت قبل االستخدام بعد مرور هذه الفترة. •

 
 

 



 تنفيذ الخوازيق عن طريق الحفر و الصب

 
 

 الخوازيق بداية الحفر بماكينة
 
 
 
 



 
 الخازوق مكان يتم التأكد من

 
 
 
 



 
بحيث  الكيسيتم وضع  بعد االنتهاء من الحفر بعمق متر ونصف

والذي يظهر أعلى الكيس  يتم ضغط الكيس بشاكوش هيدروليكي
المشروع قريب من البحر  ف ألن موقعالحفر بعمق متر ونص)

 (ونصف حيث أن منسوب الماء على عمق متر



 
يجب بعد وضع الكيس التأكد من وضعه في المكان الصحيح حسب 

استالم الخازوق بالجهاز بمهندس المساحة  يقوم المخطط و
تم )الهندسى مخطط الفي  همع موضع و مطابقة مكانهالمساحي 

 (اإلحداثيات استخدام طريقة
 
 
 
 



 
للوصول إلى العمق المطلوب  ةالتربة الضعيف يتم الحفر إلخراج

 م1الخازوق  وقطر م 25وكان العمق في هذا المشروع 
 
 
 
 



 
رباط التسليح ويجب التأكد من عدد األسياخ و يتم وضع حديد

 ت يالكانات والبسكو
 
 
 



 
الخازوق  أن طولحيث  حديد التسليح للجزء المتبقي من الخازوق

وصل حديد التسليح يتم لذلك  م 12ن طول سيخ الحديد أو م 25
 وصالت الكانات و حيث نقوم بربط الجزئين بالكانات ثم نلحم

 الركوب
 
 
 
 



 
أعلى مزراب على طول الخازوق وينتهي المزراب من  يتم وضع

 بعملية صب الخازوق للبدءبقمع 
 
 
 
 



 
 والمزراب يتم صب الخرسانة في الخازوق مع رفع القمع

 
 
 
 
 
 



 أيام من الصب 7اختبار كسر مكعبات الخرسانة بعد 

من قبل  من نفس الخالطة المختارة سانة المكعباتخريتم أخذ 

ي أبواسطة الفنيين المختصيين للشركة المنتجة بدون  العميل

 . تدخل خارجي

 

 

 

 

 

 

 



 لتمييزها عن المكعباتيقوم العميل بوضع عالمة خاصة على 

 .غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موغمره مالي مقر المختبر حيث يقومون بحفظه المكعباتتنقل 

 .مليئة بالماء حواضأفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( يوم  7حواض لمدة ) أب مكعبات 3 توضع

 .( يوم 28) لمدة حواض أب مكعبات 3و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االختبار  في اليوم الثامن يفضل حضور العميل شخصيًا لمشاهدة

 . ووزنها احترازيًا المكعباتيقوم مسئول المختبر بتجهيز  حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . على جهاز الكسر مباشرة المكعباتتوضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كما في  لمكعباكسر يتوقف الجهاز لبرهه معلنًا اكتمال عملية 

 . الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظهري يتم القراءة بالعين المجردة في شاشة جهاز الكسر حيث

 .مقاومة المكعب رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . للعميل يقوم مسئول المختبر بطباعة تقرير رسمي مختوم يسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . كيس مقاوم 8خرسانة و( يوم  7 صورة التقرير لعينة )

 

  ديويالف
 

  ملحوظة

أيام من تاريخ  7يجب اال تقل مقاومة مكعب الخرسانة للكسر بعد 

يوم من تاريخ صب  28% من مقاومته للكسر بعد 75الصب عن 

 الخرسانة.

 

http://www.youtube.com/watch?v=7u917IyPQq0&feature=youtu.be


 أنواع الزلط

 
يستخدم فى الخرسانة  سم ( 0..5الى  5.0من  )مقاسه  الفولى 

 المسلحة.

يستخدم فى الخرسانة  سم ( .الى  0..5الفينو مقاسه ) من 

 المسلحة.

يستخدم فى الخرسانة  سم ( 4الى  .المخصوص مقاسه ) من 

 المسلحة.

 .العاديةيستخدم فى الخرسانة  سم ( 0الى  4 من العادة مقاسه )

 .االحالليستخدم فى  سم ( 7الى  0الفاير مقاسه ) من 

 .االحالليستخدم فى  سم ( 7العجالى مقاسه ) أكبر من 



 أعمال الخنزيرة

 
 د بالخطوات التاليةرض و يتم األتوقيع الرسومات على األ

 التأكد منالرسومات المعمارية و االنشائية و  ةمراجع -
 تطابقها.

و من أوجود المهندس فى يقوم المقاول بمعاينة الموقع  -
 و صاحب المشروع. ينوب عنه

 المناسيب.عمل ميزانية شبكية للموقع لتحديد جميع يتم  -
 شد خنزيرة خشبية حول موقع البناء.يتم  -
عمدة و الحوائط على الخنزيرة و توقيع محاور األ ءبد -

 د المبنى.أتسمى ب
 طريقة عمل الخنزيرة 

على نقطة في الموقع كله أفقية تماما من أ الخنزيرةتكون  -1
و تكون من  ةايو تكون من عروق مستقيمة و تقاس بميزان الم

 بوصة. 6×6او  5×5او  4×4خشب فلليري 



رض في األ م1بخوابير خلف خالف كل الخنزيرة تدكم   -2
 وتاد.سالك و األمع الزرجنة باأل

ركان االربعة قائمة الزوايا في األالخنزيرة يجب ان تكون   -3
 و مطابقة للرسم بالضبط اال اذا كان المطلوب خالف ذلك.أ

طول من حدود المبني أالخنزيرة طوال أن تكون أيجب   -4
عمال حفر تحت أمتر لتفادي وجود  3من كل جانب بحوالي 

 الخنزيرة.
في الخنزيرة في حالة وجود مناسيب مختلفة ترفع   -5

لكي ال تتحرك و تكون  الهواء على قوائم خشبية و تثبت جيدا
 فقية تماما.أ

المحاور و لتسهيل دق الخنزيرة تمهد طرق المرور حول   -6
 شد الخيطان المحددة للمحاور.

و تزال بالخنزيرة تمهد االرض بداخل المساحة المحاطة   -7
 ثناء شد المحاور.أالعوائق حتى ال تعترض الخيطان 

 ددوات األأ 
 –ميزان خرطوم  –ميزان خيط  – ياةميزان م –خيطان  -

 مسطرين. –جنة أ –ميزان قامة تلسكوبي و قامات و شواخص 
 سم.6 وسم 11مسامير  -
 عمدة.رقام األأقالم كوبيا لكتابة أ  -
 ظهار الكوبيا. زجاجة ماء ال -
 زاوية خشب طويلة. -
 سم.25زاوية حديد طول  -
 قادوم و كماشة و شاكوش و منشار. -
و رمل أرض السوداء على األ القواعدضالع أجير لتوقيع  -

 رض البيضاء.لأل
 غلقان لنقل الجير والرمل. -
 س و مرزبة و زمبة و كوريك.أزمة و فأ -
 سالك لشد المسامير.أ -
 تيودوليت. -

 



 دطريقة األ 
بعاد الموجودة رض على األبعاد األأ ةراجعيتم م -1

 خوذة عن طريق عقد الملكية.أبالرسومات و الم
تقاس المسافات الموجودة بين حدود المبنى و حدود  -2

و توقع على الخنزيرة و تراجع على  رض من جميع جهاتهاأل
بعاد أالطبيعة و يراجع مجموع المسافات الباقية على مجموع 

 .اتموالمحاور بالرس
ماكنها أرقامها بدق مسامير في أيبدأ توقيع المحاور ب -3

بالقياس المتتالي و كتابة كل رقم بالكوبيا بخط كبير مع رشه 
حمر و يكون ترتيب العمل  بالالكيه األوالأبالماء ليظهر و يثبت 

بحيث يكون المهندس واقفا من الجهة الخارجية لضلع الخنزيرة و 
ي يكون أبعاد متتالية الجمع ليس من داخل االرض و يملي األ

 خره فتؤخذ عليه قراءات متتالية.أالشريط مفرودا حتى 
ا ده و عادة مأد للجانب المقابل للجانب الذي تم ينتقل األ -4

يكون موازيا تماما له و في هذه الحالة تؤخذ عليه نفس القراءات 
 بنفس الطريقة.

خرين الموازيين لبعضهما د للضلعين األبعد ذلك ينتقل األ -5
خرى اذا ضلع اآلو الى األأو العموديين على الضلعين السابقين 

 كان التصميم ذو شكل خاص.
في حالة وجود جزء دائري بالمبنى فيعمل له بكار بالخيط  -6

بعد تحديد مركز الدوران اذا كان الدوران صغيرا و اذا كان 
و كان دائري ذو مركز بعيد فاننا نلجا الى أالمنحنى  غير دائري 

 طريقة االحداثيات و خطوط التحشية.
اذا كان باالرض منخفضات كثيرة في ضلع ما فتعمل  -7
ضالع معلقة في الهواء على قوائم يرة في منسوب باقي األالخنز

 بوصة و تدكم جيدا. 3×3من عروق 
بعد تحديد المحاور على الخنزيرة و دق مساميرها تشد  -8

 4كثر من أالخيطان في االتجاهات المتعامدة و يستحسن وجود 
ن يكون دق المسامير أخيطان حتى ال يتعدد فكها و ربطها على 

 ين لمحور العمود و مسمار واحد لمحور الميدة.بواقع مسمار



بعاد القاعدة بشريط صلب عن يمين و يسار الخيط أتؤخذ  -9
في االتجاهين في نقطتين قبل وبعد مركز القاعدة و ترسم حدود 

و الرملية و برش أ الطينيةراضي القاعدة برش الجير عليها في األ
و أالرمل في حالة اذا كانت االرض في موقع منزل قد تم هدمه 

ركان حدود القواعد لتثبيت أبيض مع دق الخوابير في أبها ردش 
 الهواء. حماية منحدودها 
استالم المحاور فبعد االنتهاء من تحديد مواقع القواعد  -11

بالنسبة يقوم المهندس بمراجعتها و مطابقتها على الرسومات 
د قاعدة على محور غير ألبعضها بالنظر المجرد حتى يتفادى 

 محورها و هذه المراجعة ذات فائدة بالغة.
كيد صحة أنه يجب مراجعة و تأحيث  اايومراجعة الز -11

و أالزاوية القائمة بين االضالع و يتم ذلك اما بالزاوية الخشبية 
و شد خيطين على المحاور ثم مراجعة الزاوية بطريقة أالحديدية 
 يثاغورث.نظرية ف

يراعى عدم فك الخنزيرة اال بعد االنتهاء من صب خرسانات 
 االعمدة.

 طريقة استالم الخنزيرة 
 كد من استقامة الخنزيرة.أالت -
 بعاد الخنزيرة.أكد من أالت  -
 فقيتها بميزان المياه.أكد من أالت -
 زواياها.كد من أالت -
 كد من تقويتها بالخوابير والمشتركات والقباقيب.أالت -



 

 

 



 

 



 

 
 
 



 الخرسانة الرغوية ) الخلوية (

 

األسمنت والرمل وبعض المواد  الخرسانة الرغوية هي خلطة من
 الكيماوية التي تخلط في خالطات خاصة وتضخ حيث تؤدي هذه

مما يساعد على لطة الخلطة إلى إحداث فقاعات هوائية داخل الخ
تستعمل هذه الخلطة في الغالب من  و وزنها زيادة حجمها وخفة

الوزن اضافة إلى  أجل خرسانة الميول لألسطح نظرا ألنها خفيفة
ؤدي تلك الفراغات تن يكون سطحها ناعما اضافة إلى ما أامكانية 

تعتبر الخرسانة الرغوية من وزيادة العزل الحراري لألسطح  في
مناسبا أفضل من الخرسانة العادية  حديثة وتعتبر حالالمواد ال

البناء  ستخدم فيت اتبلوككما تصنع منها   الميوللخرسانة 
ق امكانية عزل حراري قفيذ وتحنتوتوفر سهولة وسرعة في ال

من خاصية الحرائق بسبب ما تتمتع به  وصوتي وحماية من
عاليةالحرارة ال مقاومة  

 



  مميزات الخرسانة الرغوية

 توفير الطاقة

ل كبير من تكاليف عزل الحد بشك  للخرسانة الرغوية يمكن
ويتحقق  حد كبير وقت البناء سطح المنازل وتقلل إلىأو الحوائط

وتقليل  ذلك من خالل توفير الطاقة في إنتاج الخرسانة الرغوية
ومكوناته الرخيصة والحماية الحرارية عدد العمال  

 

الخرسانة فان كما سبق ذكرهو عازل للحرارة هو الهواء أفضل  

 تحقق  منها عبارة عن فقاعات هواء % ( 80 – 40) الرغوية 
 ته على حفظ الحرارة وهذا مامقاومة حرارية عالية للبناء وقدر

وللحفاظ  في المئة 30الى  20يقلل من تكاليف التدفئة بنسبة 
من  الحائط كالعادية الحد األدنى لسم حرارة الغرفة  درجة  على

من  حائطسمك  في حين أن مس 30-20الخرسانة الرغوية هو 
مس 70قل عن يلتحقيق نفس النتيجة يجب أن ال  الطوب   

البيئية الحرائق والسالمة  

 حائطتعريض  وعند عالية المقاومة للحريقالخرسانة الرغوية  
ال ينقسم  الخرسانةفان سطح شديدة  نيرانل هامصنوع من

الحال مع الخرسانة الثقيلةكما هو  والينفجر  



غير سامة لخرسانة الرغويةا  

انبعاثات ضارة عند تسخينها كالمواد العازلة  وليس لها
البازلتي أو الصوف المصنوعة من البالستيك   

الحراري العزل  

عزل يغني عن  لخرسانة الرغويةامن  ح المبنيةسطاأل تحقق
تمنع  ن الخرسانة الرغويةأ خرى اضافية االآاستخدام عوازل 

نظم تمنع دخول الرطوبة وتو  فقدان الحرارة في فصل الشتاء
قابل للمقارنة وبالتالي خلق مناخ  الغرفة درجة الرطوبة في

الخشبية بالمناخ داخل البيوت  فقط  

 



الصوتي العزل  

وعلى النقيض من  لخرسانة الرغوية تعزل الصوت بنسبة عاليةا 
ولذلك  التردد ةمنخفض هانأل الثقيلة أو الطوب الخرسانية الحوائط

كطبقة عازلة للصوت على ألواح  ستخدمتفإنه كثيرا ما  
في  الحد من انتقال الضوضاء الخرسانة الهيكلية من أجل  ن م

يمكن تثبيت   كما الطوابق الشاهقة في المباني السكنية أو المكاتب
بواسطة مادة الصقة شفافة تعطي شكل  الحائطفي بناء البلوكات 

 نهائي متناسق 

 

  العمر طول
قوية ةمتان ذاتالخرسانة الرغوية   

  

 



 

 

 



  الخرسانة الرغوية

 Foam concrete  

نوع من الخرسانة المسامية وفقا  ىهالخرسانة الرغوية  
لمميزاتها وتركيبها و تسمى بالخرسانة الخلوية الحتوائها خاليا 

و المادة المكونة أها الفقاعات الهوائية حيث ان العامل تكون
. العجينةللرغوة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الخميرة في   

تتكون من خلط الرغوة و الماء و االسمنت لخرسانة الرغوية ا
والرمل وغيرها من المواد المضافة في حالة السيطرة على 

سيؤدي العديد من الخاليا الهوائية الصغيرة  النوعية المرغوبة
والموزعة بشكل موحد في جميع أنحاء الخرسانة التي سوف 

يب دقيقين لحجم هذه تكون المواد الهيكلية الخلوية بتوزع وترك
وينتج عن ذلك تكون الكثافة والقوة في  الخاليا الهوائية 

 الخرسانة الرغوية. 
أو الطبقي للكتل في لوحات او في ثم يتم ضخ الخليط النهائي 

اوتحشى في فراغات مهياة لجدران او ارضية او اسقف  قوالب
يقات التسوية األرضية والعديد من التطب أوسقف العزل  أوالبيوت 

.األخرى من دون أي اهتزاز أو ضغط   
وكما هو معروف عن الخرسانة الرغوية أنها "خفيفة الوزن ذات  
مسامات )خاليا( هوائية" وقد غزا استعمالها كل الدول المتقدمة 

االروبية واالمريكيتين ودول آسيا لمزاياها  في جميع االنحاء 
. الفريدة والكثيرة  

باألداء الفعلي المتفوق في الخرسانة الرغوية  ميزتت    
مع بين المزايا االقتصادية و التقنية ونظافة البيئية   الربط

خصائص فريدة من نوعها مقارنة مع الخرسانة العادية وغيرها 
من مواد البناء المستعملة في العديد من مجاالت البناء 

الماضية في  03والتطبيقات الهندسية المدنية من السنوات ال 
نحاء العالممختلف أ  



     
 

 مسمياتها 
 . الخرسانة الخلوية 

 .الخرسانة الخفيفة الوزن 
 .الخرسانة المسامية

بتوزيع موحد لفقاعات  يتم إنشاء الخرسانة الخلوية         
 الهواء في جميع أنحاء كتلة الخرسانة. 

يكانيكيا حيث تخلط الرغوة المعدة م  ويتم إنتاج الخرسانة الخلوية
التفاعالت الكيميائية وليس بمساعدة سلفا مع مزيج الخرسانة   

وبعد ذلك تخلط في  -مولد الرغوة  -الرغوة في جهاز خاص  تعد  
  الخالط الخاص

  
يتم تصنيعها مادة ترابط االسمنت   عبارة عنلرغوية الخرسانة ا

عن طريق مزج عجينة االسمنت السائل جدا )الطين( ثم عن 
الرغوة في الطين.  قبل تشكيلالمستقرة   طريق الحقن  

لتي هي العوامل ا  والطينةأالرغوة و الرمل نسبة احجام كل من  
. تحدد درجة كثافة الخرسانة الرغوية   

للخرسانة الرغوية من مزيج يتم تحديد الخصائص الفيزيائية 
.  مختلف التصاميم  

استخدام أسمنت بورتالند لوحده أو باالشتراك مع شمل يقد  اهذ
وغبار الحجر الجيري نسبة مئوية من مسحوق الرماد المتطاير 

أو الرمل جنبا إلى جنب مع وحدة تخزين محددة سلفا من الهواء 



التي تظهر جديدة   هذا المزيج يصبح رغوة خرسانيةالمسحوب 
. رمادي فاتح  بلون   

  الخرسانة الرغوية باختالف كثافاتها
واالحسن  تختلف طرق استغاللها حسب الغرض المطلوب بناءه

. الرجوع الى استشارة مهندس معماري   
  عوامل الكثافة    

عوامل كثافة الخرسانة الرغوية تعتمد على نوعية األسمنت 
ونسبة المياه في االسمنت ونوع الرغوة وكميتها ته ومحتويا

 ونظام المعالجة و كما تعتبر ايضا عوامل التأثير على مقاومة
وطبقا لهذه المعطيات يتم تحديد مجال استعمالها في البناء الضغط  

 مقاومة الحرائق
ة الرغوية مقاومة للحريق و مناسبة تماما لالبنية الخرسان    

 التي قد تكون عرضة الندالع الحرائق . 
وقد أظهرت التجارب أنه باإلضافة إلى الحماية من الحريق لفترة 

مثل اللهب العالي الطاقة الذي  ومقاومتها للحرارة الشديدة طويلة

النفجار فالخرسانة الرغوية ال تسبب ا قد يصل الى سطح المباني

كما هو الحال مع   و ال تنشطر الى شظايا  و ال تنفجر و ال تتصدع

   يدة الكثافةشدالخرسانة العادية 

) الخلوية ( الخرسانة الرغوية اتمميز  

والصوتي العزل الحراري  

( الكثافة )تخفيض األحمال الميتة ةمنخفض  

تكاليف التدفئة والتكييف والطاقةاالقتصاد في   

الحريق  مقاومة  

 مقاومة امتصاص الماء

 مقاومة الرصاص



 

 
 
 
 



  كثافة الخرسانة الرغوية وتطبيقاتها 

(300-600 Kg/m³) 

 العزل الحراري و الصوتي
وتثبيتهاودعمها  استبدال التربة  

 في الطوابق و السقوف و التسوية
الفراغات  لئم  

 دعامة الجسور 
 قواعد الطرق الفرعية 

 تطبيقات الحفر واالعمال في المناجم 

 
(600-1200 Kg/m³) 

 إنتاج الكتل الخفيفة الوزن 
 إنتاج األلواح الجاهزة الغير هيكلية 

 االحواض العائمة 
 عناصر لزخرفة الحدائق 

 واجهات زخرفية 

 
(1200-1600 Kg/m³) 

الجاهزة هيكلية األلواح  
 الصب في اسس اماكن البناء 

 الطوابق وألواح السقوف
 لوحات الطرق السريعة الجاهزة 

 حواجز الصوت
 نظم الحوائط المقاومة للرصاص 

  



 الخرسانة سابقة الصب
 النقل والتركيب

 النظافة فرشةتم تسوية األرض الطبيعية وحفر األساسات وصب ي
سابقة  الخرسانيةالعناصر  ليبدأ بعدها تركيبمن الخرسانة العادية 

  (األسقف  من األساسات وحتى بالطات )ًًًًًًًًًًًًًًًًً الصب
المصبوبة كي ال  العناصر لنقلخاصة مجهزة  سياراتالنقل ب يتم

طريقة خاصة لنقله وتركيبه  العناصرللكسر ولكل نوع من  تتعرض
يجري تركيبها مباشرة دون  جة كيفي الموقع وفق خطة مبرم

 الوقت اللجوء الى تخزينها تفاديا لتكرار عملية الرفع واختصار
 وفق التسلسل التالي يتم التركيب في الموقع

 يتم تركيب األساسات طبقا للمخطط الهندسى ·
رأسية المخصص لها وبعد ضبط  المكان األعمدة ضمن يتم تركيب ·

ح الداخلية سطاأل بينتسند بخوابير خشبية والمحاور  األعمدة
ناعم  ركامذات مونة حقن للقاعدة و أوجه العمود ثم يصب حولها 

 القاعدة داخلاألعمدة  لتثبيت
 االماكنع الداخلية في يالخارجية والقواط الحوائط يتم تركيب ·

  المخصصة لها
ويتم  المخصصة لها االماكنعلى األعمدة في  الكمراتيتم تركيب  ·

 تثبيتها
 لها المخصصة االماكنالبالطات في  يتم تركيب ·

 ( الحرارىالعزل و المائىالعزل  )العزل يتم تركيب 
اآلخر جزء الو فى الموقعجزء من المنشأ  يصبيمكن أن  مالحظة

 الصب يكون سابق
 



 



 
 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 الخرسانة سابقة الصب
 متكرر (  2طابق أرضي +  ) المشروع مركز تجاري

 
عناصره االنشائية مكونة من  مول تجارىالمشروع عبارة عن 
 عناصر مسبقة الصب

 ( % من البالطات 80و الكمراتمن   % 60 )
  وعناصر مصبوبة في الموقع

  ( أعمدة + أدراج + ) بالطات مصمتة 
التصميم والتنفيذ  من مراحل الصب السابقةمراحل عمل العناصر 

 حلة التركيبمرإلى 
حمال وأتم تصميم بالمساحات واألمقاول التم تزويد  تصميمال

وهذه  من االستشاري عناصره بناء على هذه المعطيات المقدمة
 التصميم عينة من مخططات

 
 



  الكمراتبالبالطات  اتصالالتفصيلة توضح طريقة  وهذه

طبقة  وبعدها تفرش الكمرةحيث يتم وضع البالطة على بروز من 
من شبك الحديد بقطر وتباعد محدد وبعدها تصب طبقة من 

 نوليعمال الكمرةليكتمل عمل البالطة مع  في الموقع الخرسانة
  . واحد كعنصر

 



 
مالحظة  ويمكن الكمراتيمكن مالحظة تفصيلة ربط األعمدة مع 

الصب في منطقة  سابقة الكمرةالبروز من العمود المجهز لحمل 
 . التمدد فاصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الكمراتهذه الصور للقوالب المستخدمة في صب 
 

 
 

  الكمرةتسليح 
 

 
 
 



  للموقع والبالطات الكمراتعمليات نقل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صور لعملية التركيب في الموقع
 

 
 
 

 
 



 
 

نقوم بفرش شبكة  بعد صب مناطق االتصال وتركيب البالطات
 : التالي على النحو للكمراتالتسليح واضافة الحديد العلوي 

 

 
 

  بالماء لمنع حدوث التشققات و رشهاثم نقوم بصب البالطة 
 
 





























 



 االجهاد ةسابق ةالخرسان
 ة االجهادسابق طرق عمل الخرسانة

 طريقة الخرسانة سابقة الشد

الخرسانة بواسطة ماكينة الشد ثم  وتعمل بشد الحديد قبل صب

في هذه الحالة  والحديد يترك الحديد بعد أن تأخذ الخرسانة قوتها

يكون في وضع الضغط دائما بالنسبة لنفسه ولكن الخرسانة تكون 

ة سابقة االجهاد الشد ويسمى حديد التسليح لعمل خرسان في وضع

في تشييد تستعمل الخرسانة سابقة الشد  الكابل وعادةباسم 

 . البالطات والكمرات البسيطة

 طريقة الخرسانة الحقة الشد 

 وتعمل بشد الحديد بعد صب الخرسانة ويتم ذلك بوضع حديد

لبالستيك مغلف بمواسير معدنية مرنة أو بغالف كمثل االتسليح 

بالشحم داخل الفرم ثم يصب عليها الخرسانة بعد  حيث يدهن

تأخذ الخرسانة قوتها يشد  وبعد أنفي موضعه  الحديدتثبيت 

 الخرسانة بماكينات الشد ثم يثبت في نهايتي قطاع الكابلنهايتي 

والحديد في هذه الخرسانة يكون في وضع الشد دائما بالنسبة 

سانة في وضع الشد أيضا وعلى ذلك الخر لنفسه كما تكون

واجهاداتها  ه الخرسانات تتحمل مقاومة العزومذفكمرات ه

المختلفة أكثر من الخرسانة المسلحة وبذلك تمنع ظهور الشروخ 

 .فيها أيضا واالنحناءات

 الخرسانة سابقة االجهاد تعطي قوة أكثر من الخرسانة المسلحة

 4-3ون أقوى بحوالي مرات وحديدها بعد الشد يك 3-2بحوالي 

 مرات



 

 االجهاد نظم سبق

 نظام فريسنيت 

التي تثبت  يتكون كابل فريسنيت من عدد من األسالك المتوازية 

في مكانها بواسطة زنبرك حلزوني ثم يوضع الكابل داخل ماسورة 

 75-60في فورمة الخرسانة مع إخراجه حوالي  مرنة قبل وضعه

الشد تتم بتثبيت  وطريقةده سم من نهايتي الماسورة لزوم ش

 .الكابل في نهايتي فورمة الخرسانة بواسطة المخروط الرابط

 نظام ماجنيل بالتون 

وطريقة عملها مثل نظام فريسنيت ولكن تستعمل ألواح حديدية  

 .سندوتشات بدال من المخروط الرابط بجانب مواد أخرى تسمى

 نظام ماك كول 

بقة ولكن تستعمل سيخ من سبيكة عملها مثل السا وطريقة 

بدال من األسالك بجانب  مم 18-12حديدية عالية المقاومة قطر 

 .مواد أخرى

 فوائد الخرسانة سابقة االجهاد

يعطي قطاعات خرسانية تتحمل هذا النوع من التشييد الخرساني 

بدون إحداث شروخ ولهذا السبب  كل القوى المؤثرة عليها

جسيم  ا لألعمال التي يكون فيها الصدأ خطرفاستعماله مناسب جد

 .على المبنى

المسلحة  عن الخرسانةتستعمل حديد أقل في قطاعاتها الخرسانية 

 .بجانب إعطائها قوة ضغط أعلى ونوعية أفضل

وكذلك في تقليل الحمل الميت وعلى ذلك  توفر في مواد اإلنشاء

 .تؤثر عل أعمدة وأساسات المبنى

 



من هذه الخرسانة لتسقيف صول على قطاعات صغيرة الح يمكن

 .المسلحة بحر كبير إذا ما قورنت بالخرسانة

باستعمال خرسانة عند عمل قطاعات من خرسانة سابقة الصب 

االجهاد فإن هذا يعطي قطاعات صغيرة يسهل تشغيلها  سابقة

 . الخرسانة المسلحة وحملها بالمقارنة باستعمال

تركيب  عندفي اإلنشاءات الكبيرة  العبواتل تقل تكاليف عم

وتثبيت عناصر الخرسانة سابقة الصب التي تم عملها بطريقة 

 .اإلجهاد الخرسانة سابقة

 من الخرسانات قليلةتعتبر كمية الحديد المستعملة في هذا النوع 

  .بمقارنتها بحديد الخرسانة المسلحة

 

 tendon لفات للكابالت وتسمى

 

 

 



 ةفي الشد وضع الكابالت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في شد الكابالت ةالمستخدم ةالماكين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يكون  pre tension concrete سابقة االجهاد و الخرسانة

وبعد الصب يتم  قبل صب الخرسانة strand بأن يتم شد الحديد

قص الستراند وتسمى في هذه الحالة خرسانة مسبقة الصب 

 الكمرات Grider تستخدم عادة في تصنيع سابق االجهاد وهي

 .في الكباري

 

 

 

 

 



 Pre Tension concrete استخدام هذه الطريقة ما عندأ

slab فتكون في العادة hollow core slab 

 

 

 

 



Pre tension hollow core slab 

التنفيذ  يتموال ومن ثم يتم شد الكوابل وأويتم صب الخرسانة 

 باحدى الطريقين

Ponded post tension slab 

وبعد صب الخرسانة  duct الكوابل ضمن دكت حيث يتم تمديد

على مرحلتين شد  والحصول على القوة المطلوبة يتم شد الكوابل

 ابتدائي وشد نهائي

 

 

 

 

 

 



Unponded post tenstion slab 

 الكوابل مباشرة للبالطة قبل الصب حيث يتكون يدويتم تمد

strand مغلف بطبقة عازلة من PVC  لحماية الحديد وبعد

المطلوبة يتم شد الكوابل  ول على القوةصب الخرسانة والحص

 على مرحلتين شد ابتدائي وشد نهائي

 

 
 



 

 

 



بين االعمدة  Post Tension Slab البالطة ويتم تسليح

الناتجة عن االنكماش  اومة االجهاداتبشبكة تسليح سفلية لمق

   ت الثقباما في منطقة العمود فيتم بسبب اجهادأ والحرارة 

Punshing shear   وقد تحتاج البالطة عند االعمدة

مع كانات  كمراتوالسفلية الى  باالضافة لشبكة التسليح العلوية

 اذا shear studs و يتم استخدامألمقاومة هذه االجهادت 

 جهادات كبيرة واليك صور توضح ذلككانت هذه اال

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



عمدة شبكة علوية عمدة وعند األتسليح سفلية بين األ شبكة

لمقاومة  Steel Shear Studs وسفلية باالضافية الى

 عمدةعند األ Punshing shear اجهادت

 

 



 

 



 

 

تسليح سفلية بين االعمدة وعند االعمدة شبكة علوية  شبكة

 عند االعمدة Punshing shear وسفلية لمقاومة اجهادت

 



   Sheet Piles الستائر الخازوقية
 

   تستعمل في الحاالت اآلتية
 . النهر ضفاف حماية
 .األساسات حماية
 .الحفر جوانب حماية
 . التربة جهد تقوية

  

 أنواع الستائر
 
  steel sheet piles  ستائر حديدية 

 

 
 

 . ويمكن دقها ألعماق كبيرة داخل األرض
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concrete Sheet Piles  ستائر خرسانية 

 

 



 
  

 . سابقة الصب وتأخذ أشكاال كثيرة ومكونة من الخرسانة المسلحة
 
  Wood Sheet Piles      ستائر خشبية 

 . حائط أو خالفه مثل سند المؤقتةوتستعمل في األعمال 
 

 

 

 

 

 



الخزانات الخرسانية





 



  الخرسانة المطبوعة
األرضيات الخرسانية المطبوعة وهي طريقة جديدة إلنشاء وتنفيذ 

األرضيات أو الممرات المحيطة داخل الحدائق أو حمامات السباحة 

 وكذلك األرصفة الخارجية.

مثالية لألرصفة نظرا لتنوعها وألوانها التي يمكن طريقة وتعد 

تكوينها وتركيبها تبعا لمتطلبات المهندس المصمم كما تمتاز 

بأشكال متنوعة صممت كنسخ من أساليب تشطيبات مختلفة 

أحجار الجرانيت ذات األسطح و الطوب و كالصخور الطبيعية

تي الخشنة وأشكال متنوعة ومختلفة أخذت من أساليب الرصف ال

تستخدم المواد المختلفة ونظرا إلمكانية استخدام األلوان بشكل 

غير محدود فقد منح هذه الخيارات الواسعة للمصممين 

والمعماريين فرصا مثالية لإلبداع واالبتكار كما أمكن استخدام 

الخرسانة المطبوعة في الداخل والخارج على حد سواء إذ أمكن 

لمقاهي العامة بل والمعارض استخدامها داخل صاالت المطاعم وا

 التجارية.

وقد منحت هذه الطريقة للمعماري ابتكار إضافات جديدة حيث 

استطاع بعض المصممين إضافة أكثر من مادة إلظهار أساليب 

مبتكرة في األرضيات حيث مزج الحجر الطبيعي مع الخرسانة 

ن أو الطوب المحروق أو ليالمطبوعة وكذلك السيراميك أو البورس

جرانيت بأشكاله المختلفة مما جعل هذه الطريقة المبتكرة تحقق ال

 أبعادا لم تكن موجودة من قبل.

إن التنوع الالمحدود من حيث األلوان واألشكال واألسطح وتمازج 

المواد فرصة مثالية لمنح المصمم أدوات مثالية لإلبداع واالبتكار 

http://thecivil-engineering.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html
http://thecivil-engineering.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html


ته المختلفة والتطوير بما يناسب أبعاد المكان وتكويناته وفراغا

سواء كانت تلك التكوينات والفراغات داخلية أو خارجية وتطورت 

 تلك الطريقة لتتحول إلى أداة جديدة في واجهات المباني المختلفة. 

وأما اآللية التي يتم بها صب الخرسانة المطبوعة تكون بالعادة 

 على األقل تصب مم 6بسماكة عشر سنتمترات ومسلحة بحديد 

 للصب حتى ال يحدث هبوط في المستقبل. وجاهز معد رمل على

وبعد الصب وقبل أن تجف الخرسانة ترش عليها مواد ملونة 

وقبل المرحلة  ومقوية للخرسانة بحيث تمتزج مع سطح الخرسانة

النهائية للخرسانة يتم رش بودرة ملونة لمنع التصاق األقنعة 

 .المطاطية

األولى تمنع التصاق األقنعة المطاطية على  ولهذه المادة فائدتان

ثم يتم اختيار الشكل  الخرسانة وتعطي تعتيقا لونيا للخرسانة

المطلوب لألختام من قبل العميل وتختم الخرسانة باألشكال 

تبدأ عملية  وبعد أن تجف الخرسانة بعد ثالث أيام تقريبا المطلوبة

 ستخدام المكانس العادية والماء.غسيل الخرسانة با

وهناك نقطة مهمة وهي درجة الغسيل وهي ما ستحدد درجة 

التعتيق المطلوبة ففي حالة كان الغسيل قويا فسيقوم بغسل مادة 

 التعتيق بحيث ستبدو مادة التعتيق خفيفة والعكس. 

ورغبة العميل الذي اختار  ويتحكم في درجة الغسيل مهارة العامل

 لنماذج التي تقدم له.اللون من ا

بعد الغسيل نأتي بمادة تشميع وتلميع الخرسانة والتي تعمل 

كطبقة لحماية الخرسانة من تشرب الماء أو الزيوت والمواد غير 

المرغوبة وتعمل أيضًا على الحماية من الشمس وإبراز الطبقة 



وتعطي كذلك لمعة جميلة على الخرسانة قد  اللونية بشكل أجمل

 ستة أشهر إلى سنة. تستمر من 

هذه وبعد ذلك من أراد أن يعيد دهان الخرسانة األرضية من جديد ب

و يأخذ العمل من الوقت قرابة الثالثة المادة فهذا الخيار متاح له 

أيام على افتراض أن المقاول يعمل بكل طاقته في حالة كانت 

 متر تقريبا.  200المساحة 

حسب رغبة حسب الديكورات واإلضافات المطلوبة ويرتفع السعر 

 العميل في اإلضافات والديكورات.

 وعن مميزات هذه المادة :

 . سرعة عالية في التنفيذ -1

 . مقاومة عالية للبري واإلحتكاك والعوامل الجوية -2

كال متنوعة مع سهولة التشكيل بين أنواع يتوفر منها أش -3

 . الختامات المختلفة

 . التنوع في األلوان حسب طلب العميل -4

أقل في التكلفة إذا ما قورنت بالبالط والسيراميك والبورسلين  -5

وذلك ألن هذه  والرخام المستخدم في أعمال تنسيق المواقع

ثم يركب  األعمال يتم صب خرسانة عادية ثم وضع طبقة من الردم

أما في الخرسانة المطبوعة  البالط أو السيراميك وخالفه بالمونة

سم وهي الطبقة  10فنصب طبقة من الخرسانة العادية بسمك 

وبعد تمام  التي نقوم بتلوينها وتختيمها بالشكل واللون المطلوبين

الجفاف نقوم بتشطيبها مما يعطي سرعة وتوفير الوقت واألعمال 

 . والتكاليف















 

 

 

 

 

 











 



 التعامل مع الخرسانة الفاشلة في الموقع  ةطريق

عند صب الخرسانة نقوم بأخذ مكعبات خرسانية من نفس الصبة 
المطلوب  للضغطالمستخدمة وذلك للتأكد من مقاومة الخرسانة 

حجم  و هالعنصر الخرساني المراد صب هوالتى صمم من أجل
نورد لكم  و( 6المكعبات )عدد  و( سم 51*51*51المكعبات )

تصار شديد وبشرح موجز خطوات التأكد من قوة الخرسانة بإخ
مزمة واإلجرااات المتبعة وذلك منذ بداية عملية الواإلحتياطات ال

الصب مرورًا بمرحلة الشك اإلبتدائي والنهائي وحتى بعد ذلك 
بعد  3) 6سم وعددها 51*51*51حيث يكون حجم المكعب 

  يوم( 82بعد  3أيام و 7
مكعبات خرسانية بمعدل مكعب واحد كل  6بأخذ عدد نقوم 
ن قالب اسم ويتم ده51*51*51وتكون أبعاد المكعب  3م511

كما يقوم فني  هالمكعب الحديدي جيدًا قبل وضع الخرسانة في
ن يكون متواجد أثناا الصب ألخذ العينات أالمختبر الذي يجب 

 سم1بوضع الخرسانة داخل المكعب على ثالث طبقات بمعدل 
ضربة لكل  85بدمكها بمعدل  تقريبًا لكل طبقة ويجب أن يقوم

 طبقة.
أيام وفي حال لم تعطينا  7بعد مرور  اتمكعب 3بفحص عدد نقوم 

على  هالقرااة المطلوبة النأمر بإمزالة العنصر الخرساني ومعاملت
يوم ونقوم  82أنها خرسانة غير صالحة ولكن ننتظر حتى مرور 

وننتظر النتيجة وفي حال لم تعطينا أيضا  آخرى تمكعبا 3بفحص 
 القرااة المطلوبة 

( رغم أن هذا test hammerبعمل إختبار المطرقة )نقوم 
 هفي مثل هذ هاإلختبار اليعتبر دقيق ولكن البأس باللجوا إلي

 الحاالت
( وهو عبارة عن أخذ جزا من core testبعمل إختبار )نقوم 

ونقلها إلى المختبر وعمل الموقع ى ف المصبوبةالخرسانة 



إختبارات عليها لربما كان الخطأ من فني المختبر الذي كان 
 ةمتواجد أثناا الصب ولم يلتزم بالتعليمات الصحيحة أما في حال
فشل هذا اإلختبار فيجب علينا إمزالة العنصر الخرساني إمزالة 

مزالة بحيث ال من جديد مع أخذ الحيطة في عملية اال هكاملة وصب
 خرى.على قوة األساسات أو العناصر اإلنشائية اآلثر ؤت
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